
 - สำเนา - 
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันศุกร์ที ่ 25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
************************ 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.  
นายนพดล เรือนแก้ว  - เรียน รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอผู้ 
(เลขานุการสภาฯ) ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ท่านอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลช่องสามหมอ ยังติดภารกิจ ไม่เข้ามาประชุมได้ในช่วงนี้ กระผมจึงขอให้ท่าน
ประหยัด ใจโปร่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมแทน ขอเรียนเชิญท่านประหยัด ใจโปร่ง รองประธานสภาฯ ทำ
หน้าที่แทนประธานสภาฯ ครับ สำหรับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอ ได้มาลงชื่อและเข้าประชุม จำนวน 12 ท่าน (ท่านประธานสภาฯ ติด
ภารกิจ กำลังเดินทางมาประชุม) ไม่มาประชุม ...-.... ท่าน ลาประชุม ....1..... ท่าน 
ขาดประชุม ....-....ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

นายประหยัด ใจโปร่ง  - กระผมนายประหยัด ใจโปร่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม 
(รองประธานสภาฯ)  หมอ ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากท่านประธานสภาฯ ยังติดธุระ 

ยังไม่สามารถมาประชุมในช่วงนี้ได้ (ท่านประธานสภาฯ กำลังเดินทางมาร่วมประชุม) 
วันนี ้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมประชุมทั ้งหมด 
....12.... ท่าน ไม่มาประชุม ....-... ท่าน ลาประชุม ...1..... ท่าน ขาดประชุม ......-
........ ท่าน บัดนี้ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัย
สมัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ ได้มีหนังสือ ให้
ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นการชุมชน รวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก 
จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมของดีคอนสวรรค์ยกเลิกตามไปด้วย ซึ่งในกิจกรรมของดี
คอนสวรรค์ทาง อบต.ช่องสามหมอของเราก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่ก็มีหนังสือให้ยกเลิก กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ได้รับทราบ รวมไปถึงกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นภายในตำบลให้งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส โคโรนา -19 จะ
เข้าสู่ภาวะปกติ ครับ 
2. ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มีเสนอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลช่องสามหมอ ได้พิจารณาเห็นชอบ อยู่ 3 เรื่อง หลัก โดยเรื่องที่ 1 จะเป็น
การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 โดยทางคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ในเบื ้องต้น เรื ่องที ่ 2 จะเป็นการพิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ได้
พิจารณาทเห็นชอบแล้ว เรื ่องที่ 3 จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นตัวแทนคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึ่ง
การพิจารณาทัง้ 3 เรื่องนี้จะอยู่ในวาระ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

(สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื ่อวัน ที ่ 5 เดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติรับรองรายงการประชุม 
มิติที่ประชุม  - รับรองรายงานประชุม    จำนวน ....12.... เสียง 
   - ไม่รับรองรายงานประชุม   จำนวน .....-..... เสียง 

- งดออกเสียง     จำนวน ……-…. เสียง 
- ลา      จำนวน .....1...... คน 
- ขาด      จำนวน .....-...... คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ ่มเติม ฉบับ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

นายประหยัด ใจโปร่ง นายประหยัด ใจโปร่ง รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ บัดนี้ท่าน 
(รองประธานสภาฯ) อดุลย์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มาถึงที ่
   ประชุมแล้ว กระผมจึงขออนุญาตให้ท่านประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตาม 
   ระเบียบครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอขอบท่านประหยัด ใจโปร่ง รอง 
(ประธานสภาฯ) ประธานสภาฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บัดนี้คณะ

ผู้บริหาร ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ   ที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ได้ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทุกขั้นตอนแล้ว ขอเรียนเชิญเลขานุการ
สภา อบต.ช่องสามหมอ ได้กรุณาชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สภาฯ ทราบเพ่ือ
ประกอบในการพิจารณา 

นายนพดล เรือนแก้ว ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ) (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนด

ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์  
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 พันธกิจ แนวทางพัฒนาที่กำหนด ทั้งนี้ได้มีโครงการที่เร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหาร

ท้องถิ่นและเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตำบล     ช่องสาม
หมอ จึงได้เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ 4 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 

ข้อ ๒๒  เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 25 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรล ุว ัตถ ุประสงค์ตามโครงการที ่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (โดยมี
รายละเอียด ปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ฉบับ 4 ดังนี้)  

   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 

   หลักการ 

   ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  หมวด ๔  การแก้ไข  การ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ

   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนพัฒนา

  ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
  พัฒนาท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 

   เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับ
   องค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที ่
   เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบ
   ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

   เหตุผลความจำเป็น 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ
   งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
   หมอ มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) เพ่ือ
   แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และสรุปร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ดังนี้  
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
หมู่ที ่ งบประมาณ 

แผนงานเคหะและชมุชน 

1 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหลค่อนกรีต(ซอยบ้านผู้ใหญ่แดง เวียง
ชัยภูมิ หมู่ที่ 1 

1 350,000 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 1 250,000 

3 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1(แยกไปทางบ่อขยะ) 1 500,000 

4 โครงการปรับปรุงสระหนองแดงเพื่อทำสวนเฉลิมพระเกียรติ (สระหนองแดงหมู่ที่1) 1 2,000,000 

5 
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรตี หน้าบา้นนายแตง  ทวีเงิน 
ถึงหนา้บ้านนายหนูหวาด  อิงชัยภมูิ สองฝั่งทาง หมู่ที่ 1 

1 
350,000 

6 
ซ่อมแซมถนนคอนกรตี หน้าบ้านนายบุญหลาย  วิไลวงศ์ ถึงหน้าบ้าน นางสาวบุญเพ็ญ  
เอียงชัยภูมิ หมู่ที่ 1 

1 
250,000 

7 
โครงการขุดวางท่อน้ำเพื่อการเกษตรจากสระนำ้โสกวัวคา 200 ไร่ ถึง บ้านโสกหาด หมู่
ที่ 2 ระยะทาง 4,000 เมตร หมูท่ี่ 2 

2 
500,000 

8 
ถนนลาดยางจากถนนลาดยาง 2054  ถึง บ้านโสกหาด ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 
5 เมตร หมู่ที่ 2 

2 
1,500,000 

9 
โครงการถนนคอนกรตีจากนางลุน  เกมชัยภูมิ ถึง บ้านนายสังสนะ  แผ่นผา ระยะทาง 
80 เมตร กว้าง 4 เมตร หมู่ที่ 2 

2 
300,000 

10 โครงการทำหอประปาหมู่บ้าน พรอ้มติดตั้งซมัเมอรส์และตดิตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 2 350,000 

11 
โครงการเทลูกรังไหล่ทาง เส้นทางจากบ้านโสกหาด ถึง บ้านภูทอง ระยะทาง 1,800 
เมตร หมู่ที่ 2 

2 
250,000 
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12 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรตี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 2 350,000 

13 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรตี ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 3 400,000 

14 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้าโรงเรียนหนองหว้าหนองหญ้าขาว ถึงหน้าวัดโนน
ศิลา หมู่ที่ 3 

3 
500,000 

15 โครงการทำฝายกั้นน้ำบริเวณห้วยนาแค หมู่ที่ 3 3 450,000 

16 
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรจากหลุบหินจ้องถึงนา นายคำมูล  เบิกชัยภมูิ หมู่ที่ 
3 

3 
100,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหนา้บ้านนางสละ  เดิมชัยภูมิ ถึง ถนน 2047 หมู่ที่ 3 3 250,000 

18 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 4 1,000,000 

19 โครงการปรับปรุงประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 4 250,000 

20 โครงการขยายทาง จากถนนบ้านหนองหญ้าขาวไปทางถนน SML หมู่ที่ 4 4 350,000 

21 โครงการขยายเสียงตามสายรอบหมู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 4 4 100,000 

22 โครงการปรับปรุงทางลาดลงบ้านชนแดน หมู่ที่ 5 จากถนน 201 ไปบ้านหนองแดง 5 200,000 

23 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปัม้หอยโค่ง หมู่ที่ 5 5 100,000 

24 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เสน้ทางสายหน้าวัดถึง นาพ่อสุภาพ ระยะทาง 1,000 
เมตร หมู่ที่ 5 

5 
250,000 

26 
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายสุครีพ  เช้ือหนองทอน ถึงนานายสังวาล  ครอง
สุข  หมู่ที่ 6 

6 
250,000 

27 

โครงการยกระดับถนนเส้นทางนายทองขัน  เผ่ามงคล ถึง นานายซึ้ง  ปราณีชนม ์

หมู่ที่ 6 

6 

250,000 

28 
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางอินทวา  เชาวนีรนาถ ตลอดหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 7 

7 
350,000 

29 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เส้นทางหนองหญ้าขาว จากนานายอุทิศ  หงส์
เวหาไปถึงนานายสระ  คามตศลิา  ระยะทาง 1,000 เมตร หมู่ที่ 7 

7 
300,000 

30 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากหน้าบ้านแม่ตาล ถึง หน้าบ้านแม่ถนอม  เสียงล้ำ หมู่
ที่ 7 

7 
300,000 

31 
โครงการตัดถนนเส้นใหม่ต่อจากหนองผักแวนนาพ่ออุทัย  พันธุรักษ์ถึงทางไปบ่อขยะ หมู่
ที่ 7 

7 
200,000 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางมิยาซาวา หมู่ท่ี 7 7 1,000,000 

33 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 7 7 1,000,000 

34 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 8 250,000 
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35 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต แยกถนน 2047 บ้านนายสุพจน์  สู้ศึก ไป อู่ซ่อมช่าง
บาส หมู่ที่ 8 

8 
450,000 

36 โครงการขยายทางจากอู่ซ่อมช่างบาส ไปถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 8 400,000 

37 
โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรตีเส้นบ้านนางอังคนา  แสงชัยภูมิถึง บ้านนายอดุลย์  
วิไลวรรณ์ หมู่ที่ 8 

8 
250,000 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หน้าบ้านนายอินทร์ ถึงบ้านนายสม สู้ศึก หมู่ที่ 8 8 350,000 

39 ปรับปรุงห้องวิทยุสื่อสาร อบต 100,000 

40 กล้องระดับ อบต 34,000 

 แผนงานการศึกษา   

41 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ  130,000 

42 โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ  500,000 

 รวม 42 โครงการ 
 17,314,0

00 

 
นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาแล้ว มีท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภาฯ)   เสนอความเห็นอะไรอีกไหมครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก 
    กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน .....13...... เสียง  

ไม่เห็นชอบ   จำนวน .....-...... เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน ……-….. เสียง 
ลา    จำนวน ......1..... คน 
ขาด    จำนวน .....-...... คน 
 

4.2 พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ช่องสามหมอ ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการ 
(ประธานสภาฯ) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ให้ที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอทราบ ขอเชิญครับ 
นายนพดล เรือนแก้ว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
 ข้อ ๒๙ (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่

ร ายงานผลและเสนอความ เห ็นซ ึ ่ ง ได ้ จากการต ิ ดตามและประเม ิ นผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น  

 (รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
พ.ศ. 2563) มีดังนี้ 

   สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ 

 

ต้ังไว้ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

17 2,687,900.00 2,621,700.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 430,000.00 122,846.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

12 614,850.00 524,000.00 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 205,000.00 178,940.00 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 19 8,305,000.00 7,696,940.00 

6. การพัฒนาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 8 420,000.00 29,955.00 

รวม 70 12,662,750.00 11,174,381.00 

 
นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ   ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาแล้ว มีท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภาฯ)   เสนอความเห็นอะไรอีกไหมครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก 
    กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ   จำนวน .....13...... คน  

ลา    จำนวน ......1..... คน 
ขาด    จำนวน ......-..... คน 
 

 4.3 คัดเลือกสมาชิก อบต. จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ) พัฒนาของ อบต. 
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นายนพดล เรือนแก้ว - ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
 
 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   กรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  กรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
      คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน    กรรมการ 
 (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น 
      คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  กรรมการ 
 (7) ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น     กรรมการและเลขานุการ 
 (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการ (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ

คัดเลือกอีกได้       
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ - ทั้งนี้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ 56/2562 ลงวันที่ 28  
(ประธานสภาฯ) กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   

 - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 คน ครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 1 
(ประธานสภาฯ) 
นายชมภู พงษ์สระพัง -ขอเสนอ นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...2.... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....1....) เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นายเชวง คุ้มหนองแดง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...4.... 
        2. นายจรูญ วิไลวรรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ....7... 
 เป็นผู้รับรอง 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 2 
(ประธานสภาฯ) 
นายจรูญ วิไลวรรณ์ -ขอเสนอ นายชมภู พงษ์สระพัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...1.... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....7....) เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นางประภา จอมคำสิงห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...5.... 
        2. นางสุภาพร อุดมทรัพย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...6.... 
 เป็นผู้รับรอง 
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นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 3 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ -ขอเสนอ นายจรูญ วิไลวรรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ....7... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....2....) เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นายเข็มพร สิมพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...8.... 
        2. นายบุญคุ้ม เฉลิมแสง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...3.... 
 เป็นผู้รับรอง 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน .....13...... เสียง  

ไม่เห็นชอบ   จำนวน ......-..... เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน ……-….. เสียง 
ลา    จำนวน .....1...... คน 
ขาด    จำนวน ......-..... คน 

  
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ 4.4 คัดเลือกสมาชิก อบต. จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นติดตามและ 
(ประธานสภาฯ) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงข้อกฎหมายในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายนพดล เรือนแก้ว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน 
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 

ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือก

  กรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
  เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
  สี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ - ทั้งนี้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ที่ 58/2562 ลงวันที่ 28  
(ประธานสภาฯ) กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง ยกเลิกคำสั ่งและแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ไม่สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   
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- ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 คน 
ครับ 
 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 1 
(ประธานสภาฯ)  
นายชมภู พงษ์สระพัง -ขอเสนอ นาย เสงี่ยม นรพรม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...2.... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....1....) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นายจรูญ วิไลวรรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...7.... 
        2. นายชะเวง คุ้มหนองแดง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...4.... 
 เป็นผู้รับรอง 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 2 
(ประธานสภาฯ)  
นายจรูญ วิไลวรรณ์ -ขอเสนอ นายบุญคุ้ม  เฉลิมแสง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...3.... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....7....) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นายชมภู พงษ์สระพัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ....1... 
        2. นางสุภาพร อุดมทรัพย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...6.... 
 เป็นผู้รับรอง 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอเชิญเสนอรายชื่อ คนที่ 3 
(ประธานสภาฯ)  
นางสุภาพร อุดมทรัพย์ -ขอเสนอ นายเข็มพร สิมพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ....8... 
(ส.อบต. หมู่ที่ ....6....) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ -ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
(ประธานสภาฯ) โดยมี 1. นายชมภู พงษ์สระพัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ....1... 
        2. นายสังวาล ครองสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ...6.... 
   เป็นผู้รับรอง 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน ......13..... เสียง  

ไม่เห็นชอบ   จำนวน ........... เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน ……….. เสียง 
ลา    จำนวน .....1...... คน 
ขาด    จำนวน ........... คน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 เรื ่อง บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์

จัดเก็บขยะ 

นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ)        ได้มหีนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ความละเอียดปรากฏว่า ฟาร์มคอน
    สวรรค์ BOI มีการแบ่งการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นภายในฟาร์มออกเป็น 2 ส่วน 
    คือ ขยะที่เกิดขึ้นภายในในเขตเลี้ยงสัตว์ จะทิ้งภายในฟาร์มและขยะที่อยู่
    นอกเขตเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นขยะทั่วไปจากครัวเรือนรวมเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
    จะทำการฝั่งหลังบ้านพัก ซึ่งทางฟาร์มจะไม่นำขยะหรือบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น
    เข้ามาในฟาร์มตามนโยบายการป้องกันโรคระบาดในคนและสัตว์ของบรษิัท 
    ทั้งนี้ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่าเพื่อให้การ
    จัดการขยะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางฟาร์มจึงใคร่ขอความ 
    อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้มาเก็บขยะที่ฟาร์มไป
    ดำเนินการกำจัดต่อไป นั้น 

ตามที่บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้เข้าไปบริการจัดเก็บขยะนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องสามหมอสามารถเข้าไปให้บริการจัดเก็บได้หรือไม่เนื่องบริษัทซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ จึงขอให้นางประชุมพร สุจินดากิจ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ชี้แจงระเบียบ
ข้อ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องได้ให้อำนาจให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอเข้าไปดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
สามหมอ พิจารณาให้ความยินยอมให้ดำเนินการได้ต่อไป 

นางประชุมพร สุจินดากิจ   ดิฉันขอขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   1. พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
รักษาราชกการแทน  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ ๓ อำนาจ 
ปลัด อบต.ช่องสามหมอ  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้ง
ในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
กำจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น           เพ่ือ
กระทำกิจการร่วมกันได้ ทั ้งนี้  เมื ่อได้ร ับความยินยอมจากสภาตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้อง และกิจการนั ้นเป็นกิจการที่
จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 กำหนดอำนาจและหน้าที่การ
การจัดระบบบริหารสาธารณะ ข้อ 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนี้ 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

 เมื่อพิจารณาตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอแจ้งต่อที่
ประชุมกรณี บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์
จัดเก็บ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกเขตบริหารการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
ดังนั้น การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล    มาตรา 73 ฉะนั้น เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
ประสงค์จะการทำกิจการนอกเขตในกรณีให้บริการจัดเก็บขยะแก่ บริษัทซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา ๗๓ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกี ่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอพิจารณาให้ความยินยอมให้ดำเนินการกิจการนอกเขตในเหตุกรณีดังกล่าว เมื่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ให้ความยินยอมแล้วจะได้ประสาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้มี
มติยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอดำเนินการต่อไป 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
(นายก อบต.) จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้ร้องขอความอนุเคราะห์ กระผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

ต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เป็นรายได้ของ อบต. ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพ่ิมอีกช่องทาง 
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นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ใน 
(ประธานสภาฯ) เมื่อผู้บริหารมีความเห็นเป็นอย่างนี้ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีความเห็น

อย่างไร ขอแสดงความเห็นครับ 
นายนพดล เรือนแก้ว นายนพดล เรือนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 7  
(เลขานุการสภาฯ) ผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ที่เราจะไปดูแลประชาชน ถ้าไม่ผิดระเบียบ กฎหมาย ที่มีอยู่

เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.สามารถกระทำได้ และเพื่อบริการประชาชนที่มีความ
เดือนร้อน กระผมก็เห็นด้วยกับคณะผู้บริหาร ครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ มีท่านใดที่จะเสนอความเห็นอะไรอีกไหมครับ / ไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดเสนอความเห็น 
(ประธานสภาฯ) อะไรอีก ผมขอมติที่ประชุมให้ความยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม

หมอดำเนินกิจการนอกเขตได้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๗๓   
กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 

 
มติที่ประชุม   ยินยอม    จำนวน ......13..... เสียง  

ไมย่ินยอม   จำนวน ........... เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน ……….. เสียง 
ลา    จำนวน .....1...... คน 
ขาด    จำนวน ........... คน 
 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในตอนนี้ 
(นายก อบต.) สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ได้กลับมาระบาดอีกรอบ ซึ่งรอบนี้

ระบาดหนักกว่าเดิม ทางอำเภอคอนสวรรค์ ได้แจ้งมาแล้วนะครับ ว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช่องสามหมอต้องจัดตั้งด่านจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2564 แจ้งไปถึงสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า ถ้าท่านใดได้ไปเข้าเวรยาม จุด
บริการประชาชนก็ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตอนนี้กระผม 
(นายก อบต.) และคณะผู้บริหารได้ดำเนินการของบสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การจัด

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การเพิ่มรายได้ของประชาชน เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
การเลี ้ยงสัตว์ ซึ ่งการปรับแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อรองรับ ก็เป็นสิ ่งที ่ด ี ถ้ามี
งบประมาณเข้ามา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอก็สามารถ จัดทำ
โครงการรองรับได้เลย โดยไม่ต้องปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีก  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีอีกเรื่องที่จะ 
(นายก อบต.) ให้ที่ประชุมรับทราบ ในการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ในช่วงนี้ กิจกรรมทุกอย่าง 

เช่น งานเทศกาลของดีคอนสวรรค์ งานปีใหม่ งานวันเด็ก กิจกรรมทุกอย่างจะงด 
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกัน ไม่ให้ไวรัส โคโรนา มาระบาด ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.ช่องสามหมอ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ แจ้งให้ที่ 
(นายก อบต.) ประชุมได้รับทราบว่า ตอนนี้การดำเนินการขุดลอกลำห้วยยาง ทางจังหวัดได้อนุมัติ

งบประมาณมาแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น การสร้างฝายมีชีวิต กักเก็บน้ำ
ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มาต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลช่องสามหมอของเรามาก 
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นายนพรุจ บุตรชาลี นายนพรุจ บุตรชาลี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)  สืบเนื่องจากการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตอนนี้ในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่ง

มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้ครบทุกคนเรียบร้อยแล้ว จึงอยาก
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้กำชับ และติดตามให้เร่งดำเนินการให้ซ่อมแซมให้
เสร็จด้วยนะครับ  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ อะไรอีก กระผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม  เวลา 12.45 น. 
 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายนพดล  เรือนแก้ว) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
 
(ลงชื่อ.............................ผู้ตรวจ      (ลงชื่อ)................................ผู้ตรวจ     (ลงชื่อ................. ..................ผู้ตรวจ 
    (นายชมภู พงษ์สระพัง)                     (นายเสงี่ยม  นรพรม)                  (นายประหยัด  ใจโปร่ง) 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 


